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Forord 
 

Vordingborg Kommune ønsker at tage et medsvar for at reducere CO2 udledningen samt arbejde for at 

klimaovervejelser bliver en naturlig del af dagligdagen i Vordingborg Kommune. Derfor er der igangsat 

et klimaprojekt. Klimaprojektet munder ud i formuleringen af nærværende Klimahandleplan, som 

kommunen vil basere sin klimaindsats på. 

Klimahandleplan for Vordingborg Kommune, 2011-12 tager udgangspunkt i Klimastrategi for 

Vordingborg Kommune. Klimastrategien er udarbejdet på baggrund af kortlægning af udledningen af 

drivhusgasser og gennemførelse af en række scenarieanalyser. Scenarieanalyserne illustrerer hvorledes 

udvalgte løsninger vil virke på reduktionen af udledningen frem til 2020 og i tiden derefter. 

Klimahandleplan 2011-12 indeholder de handlinger, som planlægges sat i værk i de næste par år fra 

2011 til 2012. Klimahandleplanen skal ses som en køreplan for, hvad der ser ud til at være nødvendigt 

og hensigtsmæssigt her og nu. Der vil utvivlsomt i Klimahandleplanen løbetid opstå nye ideer og 

initiativer som også bør igangsættes, hvorfor Klimahandleplanen skal ses som et dynamisk værktøj, der 

kan tilpasses og ændres på.  

Klimastrategien er blevet diskuteret på workshops i kommunen og der er samtidig indsamlet forslag til 

handlinger i handlingsplanen. 

De ydre rammer for kommunens klimaarbejde er dels "Borgmesterpagten" og aftalen med DN dels de 

rammer, der findes i den regionale klimastrategi for Region Sjælland. 

Der er tre hovedsektorer som dominerer kommunens udledning af drivhusgasser. Det er 

transportsektoren, landbruget samt energiforbruget i private boliger og erhvervsliv. Disse emner er 

derfor valgt som de centrale omdrejningspunkter i Klimahandleplanen. 

Vordingborg Kommune er allerede kommet et stykke vej med klimaarbejdet. Flere planer og politikker 

er enten vedtaget eller under udarbejdelse. Enkelte planer har også resulteret i reduktioner i udledningen 

af drivhusgasser. 

Vordingborg Kommune er opsat på at fortsætte det fokuserede arbejdet med klimaet og på at opnå de 

mål, som vi har sat os. 

 

Henrik Holmer 

Borgmester 
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1. Kommunens vision og målsætninger for klimaarbejdet 
    

 

 

 

 

 

 

Klimavision:  

Klimaproblematikken 

skal være en naturlig del 

af dagligdagen i 

Vordingborg kommune, 

og klimastrategien skal 

implementeres i alle 

planer og projekter med 

det formål at reducere 

CO
2
belastningen i 

kommunen.  

Klimamålsætning: 

Vordingborg Kommune 

vil fortsætte arbejdet med 

at reducere 

energiforbruget og især 

satse på udbygningen af 

vedvarende energikilder. 
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Klimamål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virkemidler: 

Vordingborg Kommune ønsker at anvende de mest oplagte virkemidler til reduktion af udledningen 

af drivhusgasser, såsom vindenergi, udbygning af fjernevarmeforsyningen, anvendelse af biomasse 

til produktion af varme og el, omstilling til vedvarende energikilder i landområder, inden for 

erhvervsliv og kommunen som virksomhed samt omstilling af anvendelse af landsbrugsjorden og 

igennem planlægning, initiativer og kampagner at fremme bæredygtige transportløsninger. De 

prioriterede virkemidler er beskrevet i afsnittet om indsatsområder. 

 

Vordingborg Kommune ønsker at  

1. Reducere CO2 udledningen i kommunen som geografisk område med 

mere end 20 % inden 2020 samt gøre forberedelser til en mere ambitiøs 

CO2 reduktion ved næste revision af klimastrategi og handlingsplan.  

2. Gøre klimavenlig energi til en væsentlig del af kommunens 

energiforsyning, således at mere end 30 % af den samlede energimængde 

skal komme fra vedvarende energikilder inden 2020 samt gøre 

forberedelser til at VE kan udgøre end endnu større andel af kommunens 

energiforbrug ved næste revision af klimastrategi og handlingsplan. 

3. Øge kommunens andel af vedvarende el fra 48 % i 2008 til 100 % inden 

2025. 

4. Reducere energiforbruget i de kommunale bygninger med mere end 20 

% inden 2020 og at reducere udledningen af CO2 med mere end 30 % i 

kommunen som virksomhed inden 2025. 

Vordingborg Kommune som geografisk område udledte i basisåret 2008 ca. 416.000 tons CO2 per år. De 

væsentligste kilder til udledningen er transportsektoren, landbrugssektoren samt brugen af varme og el i 

private husholdninger. 

Kommunen som virksomhed udledte i 2008 ca. 10.000 tons CO2 per år, hvilket svarer til ca. 2,4 % af den 

geografiske udledning af drivhusgasser. De væsentligste kilder er forbruget af varme, el og transport. 
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2. Er målene realistiske og kan de nås? 

Analyser af en række virkemidler viser, at det teoretisk set vil være muligt at overholde de fastsatte mål 

for klimaarbejdet. Nedenfor vises hvordan det kan ske og hvor meget de enkelte virkemidler bidrager. 

 

 

 

Resultaterne af scenarieanalyserne er vist i tabel 2.1. Baseline forventes at give en CO2 reduktion på 6,5 

% i forhold til basisåret 2008, hvilket svarer til en CO2 reduktion på ca. 27.000 tons om året i 2020. 

Tabel 2.1 Forventede CO2 reduktioner i forhold til 2008 udledningen og de 

procentvise reduktioner i 2020 og 2025. 

Reduktioner ift. 2008-niveau 

 

CO2 reduktioner  

i 2020 

 

Procentvis reduktion ift 

2008 inkl. baseline 

 Ton CO2 2020 2025 

Baseline 27.084 6,5 % 9,1 % 

Varmeplan 35.573 15,1 % 16,9 % 

Vindmølleplan 40.667 16,3 % 17,5 % 

Varmepumper 6.876 8,2 % 10,9 % 

Transportscenarie 3.000 7,3 % 9,8 % 

Landbrugsscenarie 18.000 10,8 % 13,4 % 

Biogasscenarie 5.000 7,7 % 10,3 % 

Alle scenarier Ca. 136.000 32,8 % 33,5 % 

 
 
Den teoretiske reduktion af udledningen af virkemidlerne ses i alt at udgøre ca. 32,8 % i forhold til 
2008-niveauet. Dertil kan lægges de mange andre løsninger, som der ikke er regnet på. En reduktion på 
ca. 32,8 % svarer til ca. 136.000 tons CO2 om året.  
 

Reduktion af CO2 udledningen med mere end 20 % i 2020 betyder, at der skal igangsættes 

klimaprojekter, som sammen med den udefrakommende reduktion (baseline) skal reducere CO2 

udledningen med mere end 83.000 tons om året. 
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3. Planlægning og politikker 

Klimahandleplan 2011-12 er den første sammenhængende plan, som sætter direkte fokus på 

kommunens klimaarbejde og som udstikker rammerne for klimaindsatsen inden for alle væsentlige 

områder, hvor en indsats er nødvendig.  

Andre planer og politikker, som ligeledes har eller kan få en væsentlig betydning for klimaarbejdet i 

Vordingborg Kommune: 

• Plan 21. Kommuneplan med rammer for lokalplanlægning for Vordingborg Kommune 2009-
2021 

• Handleplan 2008-2012 for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i 
Vordingborg 

• Vindmølleplan 

• Plan for renovering af banegårdspladsen 

• Spildevandsplan 

• Indkøbspolitik 
 

Hertil kommer en række tiltag, som også fremover vil få betydning for udledningen af drivhusgasser, 

såsom krav i lokalplaner om lavenergiklasse 1, råstofplan samt natur- og vandplanerne. 

En strategisk energiplan for den nye Vordingborg Kommune planlægges gennemført i 2011/12. 
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4. Indsatsområder 

Klimahandleplanen indeholder og beskriver de indsatser som Vordingborg Kommune ønsker at 

implementere jf. kommunens klimastrategi og repræsenterer de væsentligste områder i kommunens 

klimaarbejde. 

Handlingerne i 2011-12 er koncentreret om udredningsprojekter, som skal danne grundlag for at 

udarbejde budgetter for aktiviteterne i den næste handleplan. 

Denne handleplan er baseret på budget 2011 og en forventning om et tilsvarende budget i 2012. Den er 

ligeledes baseret på de kendte personaleressourcer, der er afsat til klimaarbejdet. 

En række af handlingerne, som er placeret efter 2012, burde ideelt set gennemføres i perioden 2011-12, 

men vil kræve personaleressourcer, der budgetmæssigt ikke er taget højde for. 

Handleplanen er opdelt i indsatsområder, aktiviteter og handlinger. 

Indsatsområderne er: 

• Energi, forsyning og planlægning 

• Transport 

• Landbrug og arealanvendelse 

• Boliger 

• Erhverv 

• Kommunen som virksomhed 

• Hvordan skal Klimahandleplanen gennemføres? 

Under hvert indsatsområde beskrives først de initiativer, som planlægges gennemført inden 2020. For 

hver indsats angives et beregnet eller skønnet reduktionspotentiale, hvem der er hovedaktører under 

indsatsen og om den forventede investering er stor, middel eller lille. 

For hver aktivitet er der i den efterfølgende tabel oplistet alle de planlagte handlinger, som i dag 

forventes at blive igangsat i løbet af 2011 eller 2012. Igangsatte handlinger i 2011 og 12 kan i flere 

tilfælde forventes at fortsætte i de efterfølgende år. I kolonnen ”Investeringsniveau” antages det, at hvor 

intet andet er anført, kun skal anvendes administrative timer. Der er angivet et skøn over administrative 

timer samt hvilket område, der er ansvarlig for gennemførelsen af handlingen 

For at skabe mulighed for at placere kendte aktiviteter/handlinger i årene efter 2012, fordi de enten 

afventer færdiggørelse af en anden handling eller på grund af begrænsningen i de kendte ressourcer, er 

disse aktiviteter placeret i en tredje tabel. 

Et eksempel på dette er den strategiske energiplan. Det giver ikke mening at igangsætte en række af de 

energirelaterede initiativer før der skabes et overblik over den fremtidige energiforsyning. 
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4.1 Energiproduktion, forsyning og energiplanlægning 

Målsætning:  
Det er Vordingborg Kommunes målsætning, at udbygge fjernevarmeforsyningen i de tæt bebyggede 

områder omkring Vordingborg by, at stimulere brugen af vedvarende energiløsninger i landdistrikterne 

og gennemføre en vindmølleplan.  

Mål: 
Målet er at reducere CO2 udledningen ved fjernvarmeløsninger med 8 % om året i 2020, samt at gøre 

kommunen selvforsynende med el i 2025 ved implementering af vindmølleplanen. 

Indsatser: 

De planlagte indsatser inden for energiproduktion, forsyning og energiplanlægning er: 

1. Gennemførelse af vindmølleplaner 

2. Udbygning af fjernvarmenettet 

3. Omlægning til CO2 neutral fjernvarmeforsyning 

4. Omlægning til bl.a. varmepumper i landsbyer og der åbne land (se afsnit 4.4) 

5. Etablering af solceller 

6. Fuld udnyttelse af biogas potentialet (se afsnit 4.3) 

7. Energiplanlægning 

 

 

 

I tabel 4.1.1 vises en oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og 

investeringsbehovet. 
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Tabel 4.1.1 Planlagte indsatser, reduktionspotentiale i tons CO2/år, aktører og investeringsbehovet i 

energisektoren 

No. Planlagte indsatser inden 2020 Reduktions-
potentiale 
[ton CO2/år] 

Aktører Investerings-
niveau 

1. Gennemførelse af vindmølleplan 40.700 Kommunen, 
investorer 

Stor for 
investorer 

2. Udbygning af fjernvarmenettet 36.000 Kommunen, 
Forsyningsselskaberne 

Stor for 
investorer 

3. Omlægning til CO2 neutral 
fjernvarmeforsyning 

2.150 Forsyningsselskaber, 
Kommunen 

Stor for 
investorer 

4 Omlægning af varmepumper i 
landsbyer og det åbne land 

6.900 Private, Kommunen Lille per 
husstand 

5. Etablering af solceller - Private, 

 Forsyningsselskaber 

Lille pr. 
husstand, Stor 
for investorer 

6. Fuld udnyttelse af biogas potentialet 5.000 Landbruget, 
Kommunen 

Stor for 
investorer 

7. Energiplanlægning - (*) Kommunen Lille 

(*) Dette forhold er ikke analyseret. 
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Planlagte handlinger i 2011-12 

I tabel 4.1.2 vises en oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i 2011-12 inden for de 

planlagte indsatser. 

Tabel 4.1. 2. Planlagte handlinger i 2011-12 indenfor energiproduktion, forsyning og 

energiplanlægning. 

No. Handlinger i 2011-12 Tidsperiode Ansv. 

afdeling 

Medarb. 

timer 

Invest. 

kr. 

1. Gennemførelse af vindmølleplan     

1.1 Vedtagelse af vindmølleplanen 2. halvår 
2010 

UDV 20  

1.2 Detailplanlægning af vindmølleplanen 
(herunder VVM) for konkrete projekter 

2011-12 PM 250  

2. Udbygning af fjernvarmenettet     

2.1 Undersøgelse af muligheder for at bruge 
økonomiske incitamenter til fremme af 
tilslutning til fjernvarme 

2. halvår 
2012 

PM 20  

3. Omlægning til CO2 neutral 
fjernvarmeforsyning 

    

3.1 Gennemførelse af grundvandsvarme 
som forsøg i Præstø 

2011 PM 60  

4. Fuld udnyttelse af biogas potentialet     

 Se afsnit 4.3 Landbrug     

5. Energiplanlægning     

5.1 Der etableres forsøg med salg af 
parcelhusgrunde, hvor der stilles krav 
om særlige energibesparende foranstalt-
ninger. 

2011/2012 PM   

5.2 Udarbejdelse af strategisk energiplan  2011/12 PM 120 1) 

1) Konsulentbistand kan afholdes af de afsatte midler til klimastrategien i 2011 og 2012

Borgere i 

workshop 
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Planlagte handlinger efter 2012 

I tabel 4.1.3 vises en oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført efter 2013 inden for de 

planlagte indsatser. Handlingerne afventer færdiggørelsen af en strategisk energiplan. 

 

Tabel 4.1.3. Planlagte handlinger efter 2012 indenfor energiproduktion, forsyning og 

energiplanlægning. 

No. Handlinger efter 2012 Tidsperiode Investeringer 

kr. 

1. Gennemførelse af vindmølleplan   

1.1 Fortsat detailplanlægning af vindmølleplanen 
(herunder VVM) for konkrete projekter 

2013 - 2020  

2. Udbygning af fjernvarmenettet   

2.1 Undersøgelse af mulighederne for at udvide 
fjernvarmenettet, herunder med "twinrør", del af 1.1 

1. halvår 2013  

3. Omlægning til CO2 neutral fjernvarmeforsyning   

3.1 Undersøgelse af alternative opvarmningsformer til 
udvidet produktion af fjernvarme, herunder 
anvendelse af biomasse, solvarme, grundvandsvarme 
og anvendelse af overskudsenergi fra industrien. 

2. halvår 2013  

4 Omlægning til bl.a. varmepumper i landsbyer og 
det åbne land 

  

4.1 Gennemførelse af informationskampagne overfor 
boliger med individuel opvarmning om fordele ved 
varmepumper og andre alternative energikilder 

1. halvår 2013  

4.2 Energilandsby 2013  

5. Etablering af solceller   

5.1 Gennemførelse af informationskampagne overfor 
private og erhverv om fordele ved solceller 

1. halvår 2013  

6. Fuld udnyttelse af biogas potentialet   

 Se afsnit 4.3 Landbrug   

7. Energiplanlægning   

7.1 Implementering af strategisk energiplan 2013 - 2020  
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4.2 Transportsektoren 

Målsætning:  
Det er Vordingborg Kommunes målsætning, at fremme anvendelsen af den kollektive trafik og 

kommunen ønsker at følge de generelle anbefalinger, som er beskrevet i Strukturbillede 2030 

"Sjællandsprojektet" til fremme af den kollektive trafik. 

Mål: 
Målet er at reducere CO2 udledningen fra transportsektoren i 2020 med ca. 3.000 tons per år i forhold til 

den almindelige trafikudvikling. 

Indsatser: 

De planlagte indsatser inden for transportsektoren er: 

1. Fremme af den kollektive trafik 

2. Fremme af alternative drivmidler til biler og lastbiler 

3. Fremme af alternative brændstoffer i busdriften 
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I tabel 4.2.1 vises en oversigt over de planlagte indsatser, det beregnede reduktionspotentiale, aktørerne 

og investeringsniveauet. 

 

Tabel. 4.2.1 Planlagte indsatser, reduktionspotentiale i tons CO2/år, aktører og investeringsniveauet. 

No. Planlagte indsatser inden 2020 Reduktions-
potentiale 

[ton CO2/år] 

Aktører Investerings-
niveau 

1. Fremme af den kollektive trafik 3.000 Kommunen, 
DSB, 
Movia, 
private 

- (*) 

2. Fremme af alternative drivmidler til biler og 
lastbiler 

- (*) Kommunen, 
private 

- (*) 

3. Fremme af alternative brændstoffer til busser 780 Kommunen, 
andre 
kommuner, 
Movia 

- (*) 

(*) Dette forhold er ikke analyseret. 
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Planlagte handlinger i 2011-12. 

I tabel 4.2.2 vises en oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i 2011-12 inden for de 

planlagte indsatser. 

 

Tabel 4.2.2 Planlagte handlinger i 2011-12 indenfor transportsektoren. 

No. Handlinger i 2011-12 Tidsperiode Ansv. 

afdeling 

Medarb. 

timer 

Investeringer 

kr. 

1. Fremme af den kollektive trafik     

1.1 Nedsættelse af fokusgruppe i 
Vordingborg Kommune til fremme af 
den kollektive trafik 

1. halvår 
2011 

VEJ 40  

1.2 Etablering af tværkommunal 
koordinationsgruppe om fremme af den 
kollektive trafik. (Infrastruktur) 

2. halvår 
2011 

UDV *)  

1.3 Opdatere kortlægning af 
pendlermønstret 

2. halvår 
2011 

UDV 30 1)  50.000 

1.4 Vurdere barrierer og potentialer for 
brugen af alternative transportformer 
(bl.a. tog, hurtigbusser, delebiler m.v.) 

1. halvår 
2012 

UDV 20 3)
 

1.5 Undersøge behovet og mulighederne 
for at etablere flere parkeringspladser 
ved stationsbyerne 

1. halvår 
2011 

VEJ 80 2) 

1.6 Undersøge mulighederne for at få 
hyppigere og bedre togbetjening samt 
presse på for mere klimavenlige 
regionaltog 

1. halvår 
2012 

UDV 20 3) 

1.7 Undersøge mulighederne for at få 
etableret hurtige nonstop buslinier til 
Hovedstadsområdet  

1. halvår 
2012 

VEJ 20 3) 

1.8 Planlægning af oplysningskampagne 
om transport og klima 

2. halvår 
2012 

UDV 100 3) 

1.9 Gennemførelse af kampagne om 
transport og klima 

2. halvår 
2012 

UDV 80 3) 

1.10 Udarbejdelse af plan for fremme af 
klimavenlig kollektiv trafik i 
kommunen 

2. halvår 
2012 

VEJ 100  

2. Fremme af alternative drivmidler til 
biler og lastbiler 

    

2.1 Udarbejdelse af plan for kommunens 
egne indkøb af køretøjer med 
alternative drivmidler (se også under 
afsnit om kommunen som virksomhed) 

1. halvår 
2012 

INDK  4) 

2.2 Gennemførelse af plan for klimavenlige 
indkøb af transportmidler og maskiner i 

2012 -  INDK  4) 
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kommunen som virksomhed 

2.3 Undersøgelse af mulighederne for at 
fremme anvendelse af alternative 
drivmidler til biler og lastbiler i 
Vordingborg Kommune i et samarbejde 
med erhvervslivet 

1. halvår 
2012 

VEJ 60 3) 

2.4 Etablering af opladningsstation for 

elektriske køretøjer i Vordingborg 

bymidte 

2. halvår 

2011 

VEJ 100  

3. Fremme af alternative brændstoffer 
til busser 

    

3.1 Tværkommunalt samarbejde om 
formulering af krav til transportselskab 
om brugen af klimavenligt brændstof, 
såsom biodiesel, elbusser og lignende 
løsninger 

2. halvår 
2012 

UDV 20 3) 

1) Data som anvendes af udviklingsstaben 

2) Indgår i planlagte anlægsprojekter 

3) Forventes at indgå i den tværkommunale koordinationsgruppes arbejde (1.2) 

4) Indgår i den godkendte indkøbspolitik 2010-2013. 

*) Indgår i eksisterende Infrastrukturgruppe mellem kommuner og Region Sjælland 
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4.3 Landbrug og arealanvendelse 

Målsætning: 
Det er Vordingborg Kommunes målsætning, at fremme en reduktion af landbrugssektorens udledning 

af drivhusgasser ved dels at optimere anvendelsen af landsbrugsarealerne (ændrede 

dyrkningsformer og gødningsmønstre) dels at fremme produktionen af VE fra biomasse, f.eks. 

biogas og ved udnyttelse af varmeproduktionen i tætte bebyggelser. 

Mål: 
Det er målet, at ca. halvdelen af landbrugsarealet tilsås med vinter- eller efterafgrøder i 2020 og at 

ca. 40 % af husdyrgødningen bliver anvendt til produktion af biogas. 

Indsatser: 

De planlagte indsatser inden for landbrugssektoren og arealanvendelse er: 

1. Fremme af omlægning af arealanvendelsen  

2. Fremme af ændringer af foderforbrug og gødningsanvendelsen 

3. Fremme af fuld udnyttelse af biogas potentialet 
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De planlagte indsatser til reduktion af CO2 udledningen, reduktionspotentialet, aktører og 

investeringsniveau til gennemførelse af Klimahandleplanen inden for landsbrugssektoren ses i tabel 

4.3.1. 

 

Tabel 4.3.1 Planlagte indsatser, reduktionspotentiale i tons CO2/år, aktører og 

investeringsniveauet i landbrugssektoren. 

No. Planlagte indsatser inden 2020 Reduktions-
potentiale 
[ton CO2/år] 

Aktører Investerings-
niveau 

1 Fremme af omlægning af 
arealanvendelsen  

18.000 Landbrugsorganisationer 
Landmænd 

Lille 

2 Fremme af ændringer af 
foderforbrug og 
gødningsanvendelsen 

- (*) Landbrugsorganisationer 
Forskningsinstitutioner 

Lille 

3 Fremme af fuld udnyttelse af biogas 
potentialet 

5.000 Landmænd 
Forsyningsselskaber 
(varme og/eller gas) 

Middel til stor 

(*) Dette forhold er ikke analyseret. 
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Planlagte handlinger i 2011-12 

 I tabel 4.3.2 vises de planlagte handlinger, som planlægges gennemført i 2011-12 inden for 

indsatsområdet. 

Tabel 4.3.2 Planlagte handlinger i 2011-12 indenfor landbrugsektoren. 

No. Handlinger i 2011-12 Tidsperiode Ansv. 

afdeling 

Medarb. 

timer 

Invest. 

kr. 

1 Fremme af omlægning af 
arealanvendelsen  

    

1.1 Etablering af samarbejder mellem 
landmænd, landbrugsforeninger og 
forskningsinstitutioner, som arbejder 
med landbrug og foder 

1. halvår 
2012 

PM 40  

1.2 Etablering af våde enge - 
forundersøgelser 

2011-2012 NA 1) 1) 

1.3 Etablering af våde enge 2. halvår 
2012 

NA 1) 1) 

2 Fremme af ændringer af 
foderforbrug og 
gødningsanvendelsen 

    

2.1 Som ovenfor. 1. halvår 
2012 

   

2.2 Udpegning af en eller flere landbrug til 
frivillige forsøg med ændret praksis 
indenfor foder- og gødningsanvendelse 
i samarbejde med 
forskningsinstitutioner og 
landbrugsorganisationer 

2. halvår 
2012 

PM 40  

3 Fremme af fuld udnyttelse af biogas 
potentialet 

    

3.1 Undersøgelse af udnyttelsesmuligheder 
for biogas herunder anvendelse til el og 
varme, opgradering til naturgaskvalitet 
eller til transportsektoren 

1. halvår 
2012 

PM 40 2) 

3.2 Vurdering af placeringsmuligheder for 
biogasanlæg og evt. opgraderingsanlæg 

2. halvår 
2012 

PM ? 3) 

1) Finansieres af Staten gennem landdistrikstspuljen. 

2) Indgår som en del af arbejdet med den strategiske energiplan og udgiften forventes at kunne afholdes 

af de afsatte midler til klimaarbejdet. 

3) Opgaven forventes at blive et krav, men opgavens omfang kendes ikke. 
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4.4 Boliger 

Målsætning: 
Vordingborg Kommune ønsker, at boligers energieffektivitet skal forbedres dels ved energirenovering, 

dels ved at vedvarende energiløsninger skal introduceres for at udfase olie og naturgas som brændsel for 

boligopvarmning. 

Mål: 
Det er målet, at varmeforbruget i hele kommunen skal reduceres med 20 % inden 2020. 

Målet for landdistrikterne er, at ca. 20 % af varmebehovet skal erstattes med varmepumper eller anden 

alternativ opvarmningskilde, såsom biomasse, hvor der i dag anvendes olie til opvarmning. Det svarer 

til en CO2 reduktion på ca. 7.000 tons per år. 

Indsatser: 

De planlagte handlinger inden for boligsektoren er: 

1. Fremme af energirenovering i byer, landsbyer og det åbne land 

2. Fremme af alternative energikilder i landsbyer og det åbne land, herunder varmepumper 

3. Gennemførelse af borgerrettede klimakampagner 
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I tabel 4.4.1 vises en oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og 

investeringsniveauet. 

Tabel 4.4.1 Planlagte indsatser, reduktionspotentiale i tons CO2/år, aktører og investeringsniveauet 

indenfor boliger. 

No. Planlagte indsatser inden 2020 Reduktions-
potentiale 

[ton CO2/år] 

Aktører Investerings-
niveau 

1. Fremme af energirenovering > 16.000 Private, 
energirådgivere 

Høje 

2. Fremme af alternative energikilder > 6.900 Private, 
energirådgivere 

Høje 

3. Gennemførelse af borgerrettede 
klimakampagner 

- (*) Kommunen, 
lokalråd 

Middel 

(*) Dette forhold er ikke analyseret. 
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Planlagte handlinger i 2011-12. 

I tabel 4.4.2 vises en oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i 2011-12 inden for de 

planlagte indsatser. 

Tabel 4.4.2 Planlagte handlinger i 2011-12 indenfor reduktion af drivhusgasudledningen fra boliger. 

No. Handlinger i 2011-12 Tidsperiode Ansv. 

afdeling 

Medarb. 

timer 

Invest. 

kr. 

1. Fremme af energirenovering     

1.1 Deltagelse i Energiklyngesamarbejdet 
for at få inputs til løsninger for 
landsbyer og det åbne land 

2. halvår 
2011 

PM 80  

1.2 Energilandsbyprojekter 1. halvår 
2011 

PM 120 2) 

2. Fremme af alternative energikilder     

2.1 Nedsættelse af arbejdsgruppe til 
fremme af alternative energikilder 

2. halvår 
2012 

PM 40  

3. Gennemførelse af borgerrettede 
klimakampagner 

    

3.1 Undersøgelse af behovet for 
oplysninger om energirenovering og 
anvendelse af alternative energikilder 

1. halvår 
2012 

PM 20 1) 

3.2 Energidag jf. Borgmesterpagten 2011 og 
2012 

PM 30 2)  

3.3 Deltage i ”Sluk lyset” kampagnen 26. 
marts 2011 

1. halvår 
2011 

PM 30 2) 

1) Forventes at være afledt af energiklyngesamarbejdet 

2) Udgifterne forventes at kunne afholdes af budgettet for klimastrategien. 
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Planlagte handlinger efter 2012. 

I tabel 4.4.3 vises en oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført efter 2012 inden for de 

planlagte indsatser. 

Tabel 4.4.3 Planlagte handlinger efter 2012 indenfor reduktion af drivhusgasudledningen fra boliger. 

No. Handlinger efter 2012 Tidsperiode Investeringer 

kr. 

1. Fremme af energirenovering   

1.1 Undersøgelse af muligheder for at bruge 
økonomiske incitamenter til fremme af 
energirenoveringer og etablering af passiv huse  

1. halvår 2013 1) 

1.2 Udarbejdelse af konkret plan for fremme af 
energibesparelser i etageejendomme 

2. halvår 2013  

2. Fremme af alternative energikilder   

2.1 Undersøgelse af barriererne mod og incitamenter 
for anvendelse af alternative energikilder 

1. halvår 2013 2) 

3. Gennemførelse af borgerrettede 
klimakampagner 

  

3.1 Planlæg en klimakampagne målrettet mod de 
borgergrupper som har det største behov for 
informationer og påvirkninger 

1. halvår 2013  

3.2 Gennemførelse af målrettede klimakampagner 2. halvår 2013  

3.3 Undersøge mulighederne for at videreudvikle 
klimalandsbykonceptet 

2. halvår 2013  

1) Forventes at være afledt af energiklyngesamarbejdet 

2) Forventes at være en del af arbejdsgruppens arbejde (2.1.i tabel 4.4.2) 
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4.5 Erhvervssektoren 

Målsætning: 
Vordingborg Kommune ønsker, at erhverv og industrier skal motivers til, at sektoren skal udlede mindre 

mængder drivhusgasser enten med energibesparelser eller ved at omstille energifirbruget til alternative 

energikilder. 

Mål: 
Det er målet, at CO2 udledningen fra sektoren skal reduceres med 20 % i 2020. 

Indsatser: 

De planlagte handlinger inden for erhvervssektoren er: 

1. Energieffektiviseringer i virksomheder og omstilling til brug af alternative energikilder, 

herunder biomasse 

2. Klimavenlig erhvervsudvikling 

 

 

 

I tabel 4.5.1 vises en oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og 

investeringsniveauet. 

 

Tabel 4.5.1 Planlagte indsatser, reduktionspotentiale i tons CO2/år, aktører og investeringsniveauet i 

erhvervssektoren. 
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No. Planlagte indsatser inden 2020 Reduktions-
potentiale 

[ton CO2/år] 

Aktører Investerings-
niveau 

1 Energieffektiviseringer i virksomheder og 
omstilling til brug af alternative energikilder, 
herunder biomasse 

7.000 Private, 
kommunen 

Stor 

2 Klimavenlig erhvervsudvikling - (*) Kommunen, 
private 

- (*) 

(*) Dette forhold er ikke analyseret. 

 

Planlagte handlinger i 2011-12. 

I tabel 4.5.2 vises en oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i 2011-12 inden for de 

planlagte indsatser. 

Tabel 4.5.2. Planlagte handlinger i 2011-12 indenfor reduktion af drivhusgasudledningen fra boliger. 

No. Handlinger i 2011-12 Tidsperiode Ansv. 

afdeling 

Medarb. 

timer 

Invest. 

kr. 

1. Energieffektiviseringer og 
omstillinger i virksomheder 

    

1.1 Etablering af dialog med 
forsyningsselskaberne om 
mulighederne for omstilling til brug af 
alternative energikilder, herunder 
biomasse og solceller 

1. halvår 
2011 

PM 40  

 Etablering af fokusgruppe til 
undersøgelse af mulighederne for 
energieffektiviseringer og omstillinger 

2. halvår 
2011 

PM 40 1) 

2.  Klimavenlig erhvervsudvikling     

2.1 Tilslutning til netværker til fremme af 
klimavenlig erhvervsudvikling 

1. halvår 
2011 

UDV  1) 

2.2  Undersøgelse og vurdering af 
mulighederne for yderligere at fremme 
klimavenlig erhvervsudvikling, 
herunder etablering af flere 
stationsnære arbejdspladser 

1. halvår 
2012 

UDV  2) 

1) Etableres i et samarbejde med Vordingborg Udviklingsselskab og Forsyningen. 

2) Forventes at være en del af fokusgruppens arbejde (1.1) 
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4.6 Kommunen som virksomhed 

Målsætning: 
Kommunen ønsker at synliggøre sit klimaarbejde udadtil og fremstå som et godt eksempel for andre. 

Indadtil vil kommunen etablere strukturer, som kan sikre fortsat fremdrift, vedligeholdelse og 

udbygninger af nye mål for klimaarbejdet. 

Kommunen ønsker at reducere udledningen af drivhusgasser ved at anvende de planlagte handlinger i 

Handleplan 2008-2012 for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg 

som retningsgivende. 

Mål: 
Det er målet, at reducere CO2 udledningen i kommunale bygninger med mere end 30 % inden 2025. Det 

skal ske ved blandt andet at implementere alle emner i kommunens Handleplan 2008-2012 for 

energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. Der forventes en reduktion af CO2 

emissionen på ca. 9 % i 2012 som resultat af Handleplan 2008-12. 

Indsatser: 

De planlagte indsatser inden for kommunen som virksomhed er: 

1. Energieffektivisering inden for kommunale ejendomme 

2. Udfasning af olie- og gasfyr i kommunale ejendomme 

3. Plan for igangsætning af demonstrationsprojekter om alternative energikilder 

4. Energieffektivisering ved nybyggeri 

5. Udvikling af procedurer for energirigtig tankegang og adfærd internt hos medarbejderne 

6. Fremme af alternative brændstoffer i den kommunale transport (el, hybrid, biodiesel m.v.) 

 

I tabel 4.6.1 vises en oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og 

investeringsnivauet. 

 

Tabel 4.6.1 Planlagte indsatser, reduktionspotentiale i tons CO2/år, aktører og investeringsniveauvet 

indenfor kommunen som virksomhed. 

No. Planlagte indsatser inden 2020 Reduktions-
potentiale 

[ton CO2/år] 

Aktører Investerings-
niveau 

1 Energieffektivisering inden for kommunale 
ejendomme 

1.000 Kommunen Stor 

2 Udfasning af olie- og gasfyr i kommunale 
ejendomme 

1.000 Kommunen Stor 

3 Plan for igangsætning af demonstrations-
projekter om alternative energikilder 

- (*) Kommunen Stor 
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4 Energieffektivisering ved nybyggeri - (*) Kommunen Lille 

5 Udvikling af procedurer for energirigtig 
tankegang og adfærd internt hos 
medarbejderne 

- (*) Kommunen Lille 

6 Fremme af alternative brændstoffer i den 
kommunale transport (el, hybrid, biodiesel 
m.v.) 

600 Kommunen Stor 

(*) Dette forhold er ikke analyseret. 

 

Planlagte handlinger i 2011-12. 

I tabel 4.6.2 vises en oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i 2011-12 inden for de 

planlagte indsatser. 

 

Tabel 4.6.2. Planlagte handlinger i 2011-12 indenfor reduktion af drivhusgasudledningen for kommune 

som virksomhed. 

No. Handlinger i 2011-12 Tidsperiode Ansv. 

afdeling 

Medarb. 

timer 

Invest. 

kr. 

1. Fremme af energieffektiviseringer i 
bygningsdriften 

    

1.1 Gennemførelse af Handleplan for 
energibesparende foranstaltninger i 
kommunale bygninger 

2011-12 KOM- 
BYG 

 15.000.000 

1.2 Udarbejde energihandleplan for 2013-
2016 

2012 KOM- 
BYG 

80  

2. Udfasning af olie- og gasfyr i 
kommunale ejendomme 

    

2.1 Vurdering af energimærker og 
prioritering af udfasninger 

1. halvår 
2011 

KOM- 
BYG 

80 1) 

2.2 Forberedelse af udfasningsplan for 
udskiftning af olie- og gasfyr 

2. halvår 
2011 

KOM- 
BYG 

40 1) 

3. Demonstrations- og 
formidlingsprojekter om alternative 
energikilder 

    

3.1 Undersøgelse af interessante og mulige 
demonstrationsprojekter 

2. halvår 
2011 

KOM- 
BYG 

80 1) 

4. Energirigtig projektering ved 
nybyggeri 

    

4.1 Planlægning af mulige 
energieffektiviseringer for nybyggeri 

1. halvår 
2012 

KOM- 
BYG 

120 2) 

5. Udvikling af procedurer for 
energirigtig tankegang og adfærd 
internt hos medarbejderne 
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5.1 Nedsættelse af arbejdsgruppe til 
forberedelse af procedurer 

1. halvår 
2011 

KOM- 
BYG 

40 3) 

5.2  Udarbejdelse af procedurer for 
energirigtig tankegang og adfærd 

1. halvår 
2011 

KOM- 
BYG 

60 3) 

5.3 Indførelse af procedurer for energirigtig 
tankegang og adfærd 

2. halvår 
2011 

KOM- 
BYG 

20 4) 

6 Fremme af alternative brændstoffer i 
den kommunale transport (el, hybrid, 
biodiesel m.v.) 

    

6.1 Undersøgelse af mulighederne for at 
indføre alternative brændstoffer 

2. halvår 
2011 

VEJ 40  

6.2  Udarbejdelse af en plan for indførelse 
af alternative brændstoffer i den 
kommunale transport. (Se afsnit 4.2) 

1. halvår 
2012 

VEJ 80  

6.3 Indkøb af de første køretøjer og 
maskiner med alternative brændstoffer. 
(Se afsnit 4.2.) 

2012 INDK   

1) Indgår i implementeringen af Energihandleplanen 

2) Vil indgå i projektarbejdet 

3) Forventes etableret i Direktionens/Hovedudvalgets regi. 

4) Direktionen 
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4.7 Hvordan skal Klimahandleplanen gennemføres? 

Løsninger på klimaudfordringerne og deres implementering kommer ikke af sig selv. Derfor er det 

vigtigt at alle klimaaktører mobiliseres i processen. 

Der er 4 hovedaktører på klimaområdet: staten, kommunen, erhvervsliv (herunder forsyningsselskaber og 

landbruget) og borgerne. 

For at opnå størst mulig succes med implementering af Klimahandleplanen er det vigtigt, at der 

samarbejdes og koordineres bredest muligt og at alle aktørers handlingsmuligheder medtages ved 

identificering og planlægning af klimaløsninger. 

I mange kommuner stammer mere end 90 % af emissionen af CO2 fra kilder, som kommunen ikke eller 

kun har en begrænset indflydelse på. 

Målsætning: 

Det er målsætningen, at etablere fora og samarbejder, som bedst muligt kan understøtte kommunens 

bestræbelser på, at klimaproblematikken skal omfatte hele lokalsamfundet og være en del af hverdagen 

hos alle klimaaktører. Der skal anvendes midler og metoder, som kan virke adfærdsregulerende på såvel 

borgere, erhvervsliv, institutioner, foreninger og ansatte i kommunen. 

Mål: 

Det er målet, at der er etableret flere samarbejder i kommunen, som kan fremme implementeringen af 

den fælles klimahandlingsplan. 

Indsatser: 

De planlagte initiativer er: 

1. Etablering af samarbejder og relevante fora for kommunens klimaaktører 

De planlagte indsatser, reduktionspotentialer, aktører og investeringsniveauet ved gennemførelse af 

klimahandleplanen er vist i tabel 4.7.1 

 

Tabel 4. 7.1 Planlagte indsatser, reduktionspotentiale i tons CO2/år, aktører og investeringsniveauet. 

No. Planlagte indsatser inden 2020 Reduktions-
potentiale 

Aktører Investerings-
niveau 

1 Udarbejde handleplaner for 2013-2020 
(SEAP) 

 Kommunen Lille 

2 Afrapportering til EU og DN  kommunen Lille 

3 Etablering af samarbejder og relevante fora 
for kommunens klimaaktører 

- (*) Alle 
aktører 

Lille 

(*) Dette forhold er ikke analyseret. 
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Planlagte handlinger i 2011-12. 

De planlagte handlinger, som skal gennemføres i samarbejde mellem kommunens aktører for at få 

Klimahandleplanen implementeret er vist i tabel 4.7.2. 

 

Tabel 4.7.2 Planlagte handlinger i 2011-12 inden for samarbejdet med kommunens klimaaktører. 

No. Handlinger i 2011-12 Tidsperiode Ansv. 

afdeling 

Medarb. 

timer 

Invest. 

kr. 

1 Udarbejde handleplaner     

1.1 Udarbejde handleplan for 2013-2014 
(SEAP) 

1. halvår 
2012 

PM 40  

2 Indberetninger     

2.1 Klimapagten 2. halvår 
2012 

PM 30  

2.2 Klimakommune 1. halvår 
2011 

PM 20  

2.3 Klimakommune 1. halvår 
2012 

PM 20  

3. Etablering af samarbejder og 
relevante fora mellem kommunens 
klimaaktører 1) 

    

3.1 Etablering af partnerskab med 
Energiklynge Sjælland (se også afsnit 
4.4)  

1. halvår 
2011 

PM   

3.2 Etablering af partnerskab med 
fokusgruppe for transport (se også 
afsnit 4.2) 

1. halvår 
2011 

VEJ   

3.3 Etablering af fora og partnerskab med 
landbrugets organisationer (se også 
afsnit 4.3) 

2. halvår 
2011 

PM   

3.4 Etablering af partnerskab med 
erhvervsvirksomheder og deres 
organisationer (se også afsnit 4.5) 

2. halvår 
2011 

UDV   

3.5 Etablering af partnerskab med 
forsyningsselskaber (se også afsnit 4.6) 

1. halvår 
2011 

PM   

 

1) Lokalrådene forventes at blive inddraget i alle relevante fora. 


